
SNOFED:s utbildningsmateriel har varit med sedan det tidiga 2000-talet. Inför 
nästa säsong moderniserar vi handledar- och elevmaterialet. En utbildningsfilm för 
terränghjuling är redan under produktion och under vintern planeras också en för 
snöskoter. Målet är att skapa en utbildning som bättre speglar det sätt på vilket vi 
använder våra snöskotrar på idag. Dagens avancerade åkning kräver en utbild-
ning som utöver ren kunskapsinhämtning om lagar och regler också fokuserar 
på riskbedömning och ger flera handfasta tips för ett säkert, roligt och utveck-
lande körsätt utifrån var och ens individuella förutsättningar och med hänsyn 
till omgivning och miljön.

Transportstyrelsens regelverk som sätter ramarna för förarbevisutbildning 
måste också moderniseras. Detta är svårare att påverka men det får inte hin-
dra oss från att göra förändringar när vi ser att det behövs. 

Vi är också mitt uppe i ett digitaliseringsprojekt i samarbete med några 
SNOFED-föreningar och Track4labs. Syftet är att både kansliet och fören-
ingarna ska få tillgång till ett medlemsredovisningssystem där mycket ska gå 
att sköta i en app. Lösa medlemskap, sälja ledkort, informera om ledstatus 
med mera.  Samtidigt som föreningen får en möjlighet att sälja lokala an-
nonsplatser i det media som nästan vi alla har i handen så snart som vi har 
vaknat om morgonen; telefonen.
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Moderniserar och
digitaliserar

Enligt arbetsmiljölagen krävs det att arbetstagaren har erforderlig utbildning
för att framföra terränghjuling under tjänsteutövning.

Vi erbjuder utbildning för yrkesmässig användning av terränghjuling, vid både fast och tillämpad ter-
rängkörningsbana i Sollefteå, eller hos någon av våra samarbetspartners på andra platser runt om i 
Sverige. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns just för er.

Utbildningen vänder sig till såväl erfarna som oerfarna förare av terräng-hjuling. Vår utbildning är 
granskad och godkänd av Arbetsmiljöverket.

Det finns även möjlighet att genomgå en s.k. 8 timmars repetitions-utbildning, 
”avrostning”, om man redan har ett yrkesförarbevis sedan tidigare. Normalt 
sker detta med ca 5-års intervaller.

Yrkesförarbevis Terränghjuling


